
Velkommen!
Dagsorden

• Endre dato for møtet i kommunestyret 
23. juni?

• Budsjettseminar for formannskapet   

• Første runde med arbeidsverksteder, 
innhold og opplegg

• Foreløpig saksoversikt 1. halvår og saker 
til behandling i februar



Flytte kommunestyremøtet 23. juni?

23. juni er St. Hansaften. Det foreslås at møtet flyttes til torsdag 18. 
juni kl. 17.00.  



Budsjettseminar for formannskapet

Budsjettseminaret for formannskapet foreslås lagt til Trondheim. Dato: 
15. og 16. april. 



Politiske arbeidsverksteder for 
hovedutvalgene – en ny arbeidsform

Forslag til opplegg og regi, med særlig fokus på det første,             
28. januar



Hensikten med opplegget 

• Videre budsjettprosess – fra rammebudsjett til endelig budsjett og 
økonomiplan

• Klargjøre politiske satsinger og prioriteringer, som vil gi

• Innspill til kommuneplanprosessen

• Skape handlingsrom for nye satsinger og investeringer

• Styrke politisk medvirkning – skape politisk eierskap

• La innbyggerne få mulighet til medvirkning og påvirkning



En ny arbeidsform

• Er ønsket – både fra administrativ og politisk side

• Skal sikre breiere involvering og mer samspill mellom
oAdm – politikk

oPoltikk – innbyggere

• Krevende – både en politisk og administrativ prosess som er ny 
for alle.

• Derfor må vi trene - prøve og feile – og lære!

• Evaluere – og ha litt tålmodighet
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Prosessen - nærmere beskrivelse (1)

Arbeidsverksted 1
- Brette ut utfordringer og muligheter
- Det økonomiske bilde i store trekk

Korte innledninger til 
gruppediskusjon

Hovedutvalg
Oppsummeringen behandles

- Prioriteringer
- Hva ønskes av faglige vurderinger?
- Hva skal det jobbes videre med?

Gruppediskusjoner:
- Andre utfordringer?
- Hvilke er høyest prioritert?
- Hva trengs det mer kunnskap om?

Faglige vurderinger frem 
mot arbeidsverksted 2

Arbeidsverksted 2

Administrative arbeidsverksted i 
virksomhetene; 
Hente frem innspill og forankre i 
organisasjonen

Drøfting i partiene forut for HU



Prosessen - nærmere beskrivelse (2)
Arbeidsverksted 2

Med vurderingene som 
bakgrunn klargjøre politiske 
prioriteringer

Presenterer de faglige 
vurderingene og innspill

Gruppediskusjoner:
• Økonomisk handlingsrom
• Politiske prioriteringer
• Hvilke prioriteringer skal  

legges frem for innbyggerne? 

Hovedutvalg
Beslutte hvilke prioriteringer som 
skal legges frem for innbyggerne

Innbyggerinvolvering i 
hver kommunedel

Formannskapets budsjettseminar
Drøfte HU’s prioriteringer og 
innspillene fra innbyggerne

Oppsummering



Prosessen nærmere beskrivelse (3)
Formannskapets budsjettseminar

Oppsummering 

Arbeidsverksted 3
Politiske føringer for driftsreduksjoner i øk.plan perioden

Hovedutvalgsbehandling
Politiske føringer fra arbeidsverksted 3

Oppsummering
Partibehandling

Rådmannens forslag

Behandling formannskapet

Høring

Behandling kommunestyret

Det økonomiske handlingsrommet
• Revidert budsjett 2020
• Driftsreduksjoner 2021-23
• Satsninger 2021-24



Program arbeidsverksted 1
Steder: Svelvik, Mjøndalen, 2 steder Drammen.

18:00 Velkommen og presentasjonsrunde v/leder HU

18:10 Om hensikten med prosessen, innholdet i de tre arbeidsverkstedene og  
innbyggerinvolveringen v/leder HU

18:30 Innledninger om utfordringer, muligheter og det økonomiske bildet v/ rådmannen

19:00 Pause

19:15 Gruppearbeid

20:15 Oppsummering

20:45 Avslutning

Resultatet av gruppearbeidet legges frem for HU 4.2



Deltakere 

• Deltakere: 

• Hovedutvalg med vara-representanter (som ved folkevalgtopplæringen?),               
ca. 20 personer

• Fra administrasjonen inntil 16 personer og tillitsvalgte

• En rådgiver ved hvert av fire bord ivaretar sekretærrollen.



Innbyggerinvolvering – forslag til opplegg

a. Tidsrom. Uke 10 – 14, dvs. max. 5 uker

b. Omfang. Alle kommunedeler – dvs. min. 2/uke

c. Deltakelse

• Politikere fra alle hovedutvalg + formannskap. 
Må lage deltakermatrise – alle må minimum delta på en samling pr. uke.

• Øvrige deltakere - åpen invitasjon

d.  Gjennomføring - prosess

• Dialogmøter. Samtaler ved bord

• Politikerne i lederroller - møteleder plenum og bordverter

• Stabsenhetene er sekretærer



Oversikt over politiske saker
https://diktorg.sharepoint.com/:f:/s/Kommunalsje
ferogstabsledere/EstooaKxWeJFmXJgXYxeFKkB4iS
DEwi7U5Fod-fRB0prYQ?e=cCwJf8

https://diktorg.sharepoint.com/:f:/s/Kommunalsjeferogstabsledere/EstooaKxWeJFmXJgXYxeFKkB4iSDEwi7U5Fod-fRB0prYQ?e=cCwJf8

